
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Ordfö rande har ördet 

 

Hej på er alla medlemmar! 

Tack för förtroendet att få vara ordförande igen. Min tanke var för några år sedan att trappa 

ner men det går ju inte alltid som man tänkt sig. Jag hoppas på att detta år skall bli lika bra 

som tidigare år. Vi i styrelsen hoppas att fler medlemmar vill hjälpa till ute på gokartbanan i 

Valla. Som alltid när det gäller funktionärer så tryter det för det mesta. Men om alla hjälps åt 

på bästa sätt så kommer det att lösa sig. Vi kommer som vanligt att ha våra tre tävlingar på 

Trollåsen, rallytävling vid Eriksberg samt Mini Moto i Valla. Hoppas det blir någon gokart 

tävling också.  

Men det största som händer under året är ju vår 90: års dag, lördagen 26/4 så träffas vi på 

Stadshotellet och firar. ( se inbjudan) 

Jag hoppas att vi kan bli många som ses och firar. Klubben bildades med några dagar fel just 

på Stadshotellet. 

Jag vill också se fler nya ansikten på våra möten, vissa ser man aldrig det tycker jag är synd. 

Ni får skärpa till er 

Så tillsamman ser vi till att 2014 blir det bästa året. 

Vi ses och syns! 

Ordförande 

Micke Hellberg 

 

  



 
 

Katrineholms Motorklubb fyller 

90 år! 

Det firar vi stort! 
När? Lördagen den 26 April 2014 

Var? Hotel Statt – Katrineholm 

Hur? Med början kl.18 till sena natta  

utmärkelser och prisutdelningar, 

Filébuffé + fika samt racemingel och musik. 
 

Kvällens meny, Filébuffé: 

Laxfilé, fläskfilé, kycklingfilé, pepparsås, bearnaisesås, romsås (till laxen), 

potatisgratäng, klyftpotatis, 2 sorters blandsallad, samt kaffe o kaka. 

Vatten/lättöl ingår. Övriga drycker köps i baren! 
(Givetvis finns det möjlighet att lösa vegetarisk eller allergimat, kontakta oss) 

Pris: Medlemmar 200 kr/pers, (betalas på plats) 

övriga medföljande EJ medlemmar, 260 kr/pers. 

Anmälan, helst via epost: info@kmk.nu  eller via  

SMS/tele till Mikael  070-5480922  /  Crister  070-3918559 

anmälan som är bindande, senast Mån 21 april kl.21. 

 

Varmt välkomna att fira bästa motorklubben med oss alla tillsammans, 

90 år (och tre dagar) sedan starten. 

mailto:info@kmk.nu


 
 

Rally  
Ni får skicka ett mail till Ove ove.bjorling@telia.com om ni tycker 

att jag ska skriva om tävlingen som ni åker. 

Vill ni förarlicens eller kartläsarlicens kontakta Robert Björling 

på tele:0150-109 45 eller mobil:070-539 77 26 ej efter 21.00! 

 

Vill ni ha notlicens/codriver rally kontakta Crister Carlsson 

på mobil:070-928 84 64 eller på mail: ccrally@telia.com 

 

Stöd föreningslivet prenumerera på bingolotter 

skriv Katrineholms MK, om ni inte spelar kolla på nätet det går 

lika bra att ha det som en lott. 

 

Hjälp till och sälj SVERIGE LOTTEN bra pengar till klubben om 

ni vill sªlja kontakta òKackeò mobil 070-620 55 21 

eller kom på månadsmötena. 

 

KMK har en teststräcka på Gimmersta, 

ni som vill testa ring Anders Karlsson mobilnr: 070-511 79 88 
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KUMLASPRINTEN KÖRGÅRDEN P 18 VISBY 9 NOVEMBER 

Det var sista deltävlingen i AN-Trofén och det kom 36 stycken startande och dom körde en sträcka 

tre gångar och bästa tiden räknades. I grupp E var dom 14 stycken och här blev vinnaren kartläsaren 

Tommy Ringbom med Henric Jacobsson, Gotland med 1,1 sekund GRATTIS.  

Dom blev tvåa totalt i AN-Trofens Grupp E cup. 

TROLLÅSEN VINGÅKER 16 NOVEMBER 

Det var en KM-tävling på Trollåsen där dom fick köra en sträcka tre gånger och dom två bästa 

tiderna räknades. Det kom totalt 11 stycken. I första omgången missade Thobias Wahlström att åka 

in i folkrace spåret så han vände och körde sedan rätt men tappade ca 20 sekunder. I andra omgången 

snurrade Mikael Gustavsson två gånger och tappade ca 25 sekunder. I andra omgången gick även 

servoslangen sönder för Ulf Pettersson och han startande inte i tredje omgången.  

ETT STORT TACK TILL ALLA SOM STÄLLDE UPP OCH JOBBADE PÅ TÄVLINGEN. 

  

Viktiga datum! 
RALLY-DM 2014 
14 juni Kolsvarundan Kolsva 

5 juli Gästabudstrofen Nyköping 

13 september EMK-Kannan Eskilstuna 

21 september Runt Mjölkpallen Pokalen Gnesta 

Eskilstunas Sprint Cup 2014 
                            Lördagen 12 april 

                            Torsdagen 29 maj 

                             Fredagen 8 augusti 

          Lördagen 11 oktober 

 

Resultatlista Trollåsen 16 November 

Namn              Bil                      Varv 1         Varv 2          Varv 3         Totalt 
4WD 

1. Marcus Gerdåker Subaru Impreza  2.00  1.56  1.50  3.46 

2. Ulf Pettersson  Ford Focus WRC  1.53  1.57  -  3.50 

2WD. 

1. Emil Carlsson  Suzuki GTI   2.03  1.59  1.53  3.52 

2. Thobias Wahlström VW Golf   2.28  2.02  1.58  4.00 

3. Fredrik Egeland  BMW 325   2.16  2.05  1.57  4.02 

4. Jimmy Kullander VW Jetta   2.07  2.07  2.02  4.09 

5. Anders Egeland  BMW 325   2.17  2.08  2.04  4.12 

6. Rasmus Carlsson  Volvo Amazon  2.19  2.09  2.08  4.17 

7. Mikael Gustavsson  Opel Ascona B  2.14  2.36  2.07  4.21 

8. Jonna Olsson  Suzuki Swift  2.21  2.14  2.10  4.24 

9. Björn Olsson  Suzuki Swift  2.27  2.16  2.12  4.28 



 
 

REGELNYHETER 
 

¶ 05-11-13 Gällande Däck i Rally 
 

Information från Rallyutskottet gällande däck. 

Sommar: Vi jobbar vidare med ett nytt däcks reglemente, provtävlingar/serier. Vi 

kommer under 2014 att prova det nya reglementet och beslutet om införandet kommer 

så snart resultat visar sig, dock med två års framförhållning. 

Vinter: Jobbar även här vidare med avsikten att få fram ett däck med kortare utstick 

som sliter mindre på vägarna och håller längre. Efter beslut om detta så kommer det 

även här vara två års framförhållning. Information från Rallyutskottet gällande däck. 
 

òwww.sbf.se/2013/11/05/gallande -dack - i-rally/ò  

 

¶ 05-11-13 Nationella undantag för Gr A / N Rallybilar 
 

Rallyutskottet har beslutat om Nationella undantag för gr A / N Rallybilar. 

Gr. A / N som tävlar nationellt, får använda bälten och stolar som har överskridit 

FIA:s åldersgräns avseende sista användningsdag, om dessa bedöms felfria. I likhet 

med regel för gr.H, se RY-T 2, RY-T 6.5.7.3.1, TR 5.16 och TR 5.6 gr. A / N som 

tävlar nationellt, får byta ut sprinklersystemet mot motsvarande 1 x 4 kg. eller 2 x 2 

kg. enligt TR 5.7 Gr A / N som tävlar nationellt, får använda bälten och stolar som har 

överskridit FIA:s åldersgräns avseende sista användningsdag, om dessa bedöms 

felfria, i likhet med regel för Gr H, se RY-T 2, RY-T 6.5.7.3.1, TR 5.16 och TR 5. 

 

Gr A / N som tävlar nationellt, får byta ut sprinklersystemet mot motsvarande 1 x 4 

kg. eller 2 x 2 kg. enligt TR 5.7 
 

òwww.sbf.se/2013/11/05/nationella -undantag - for -gr -a-n-rallybilar/ò  
 
 

¶ 05-11-13 Personlig säkerhetsutrustning Rally 
 

Rallyutskottet har tillsvidare beslutat att tillåta tävlande utan HNRS skydd i rally. 

I samband med detta beslut blir det förändringar i ersättningen vid skada enligt 

följande: 

 

Använt HNRS i samband med nackskada: 

Ingen självrisk och fullt invaliditetsbelopp 

- Vid invaliditetsgrad mellan 5-74% Ersättning beräknas på 500 000 kr 

- Vid invaliditetsgrad mellan 75 % eller högre ersättning beräknas på 1 000 000 kr 

 

Ej använt HNRS i samband med nackskada: 

Självrisk 5000 kr på kostnader 

Begränsat invaliditetsbelopp 

- Vid invaliditetsgrad mellan 5-74% Ersättning beräknas på 250 000 kr 

- Vid invaliditetsgrad mellan 75 % eller högre Ersättning beräknas på 500 000 kr 

               òwww.sbf.se/2013/11/05/personlig -sakerhetsutr ustning - rally/ ò 

http://www.sbf.se/2013/11/05/gallande-dack-i-rally/
http://www.sbf.se/2013/11/05/nationella-undantag-for-gr-a-n-rallybilar/
http://www.sbf.se/2013/11/05/personlig-sakerhetsutrustning-rally/


 
 

Med bara några veckor kvar av året 

presenteras idag den kommande säsongens 

nyheter och justeringar i de tekniska 

regelverken som är gemensamma för 

grenarna rally, rallycross och racing. 

Största nyheten är att förbundet nu 

godkänner SFI-godkänt FHR-system. 

Skyddet som i vanligt tal oftast benämns 

som HANS-skyddet har tidigare enbart 

kunna användas om skyddet haft en, av 

internationella förbundet FIA, godkänd 

certifiering, men nu väljer förbundet att 

även låta användning ske av skydd som är 

SFI-godkända. 

– Den här frågan har varit aktuell under en 

längre tid eftersom det tidigt framkom 

påpekningar om skyddens kostnad. Och 

med detta beslut så möjliggör vi en 

billigare lösning för förarna, men 

naturligtvis en lösning som inte försämrar 

säkerheten. SFI-skydden är också en 

klassad produkt som är testad, men med 

detta beslut öppnar vi upp marknaden. På 

sikt kan det ge en bättre valmöjlighet för 

vilket skydd en förare vill använda, säger 

Pär Karlsson, ansvarig för teknik, regler 

och säkerhet på Svenska Bilsportförbundet. 

HANS-skyddet handlar om förarens 

säkerhet.  Men i takt med att priser på 

teknik har minskat har egen filmning inne 

och utifrån bilen ökat. Fler och fler förare 

och team vill filma sina tävlingar och så 

även produktionsbolag.  

Men att sätta fast utrustning på utsidan av 

bilen kan vara en säkerhetsrisk för andra. 

Men nu finns en lösning i frågan. 

 

– Det stämmer. Här har rörelsen verkligen 

efterfrågat en lösning på hur en kamera på 

ett säkert sätt ska förankras på bilen. Den 

här tekniken med, framförallt Gopro-

kameror möjliggör att tittaren kommer 

mycket närmare upplevelsen att var med i 

racen. Detta är något som både förare och 

förbund, men även produktionsbolag velat 

ha en snabb lösning på. Vi har under en tid 

fört en dialog med transportstyrelsen för 

hur detta skulle kunna fungera och det 

känns verkligen bra att vi nu har fått det 

klart inför säsongen 2014, menar Karlsson 

som även lyfter fram en tredje punkt som 

är ny för de gemensamma grenarna, rally, 

rallycross och racing. 

– Ja, i nationell tävlan har vi gjort ett 

undantag gällande sprinklersystemet. 

Tidigare var de internationellt klassade 

bilarna hårt styrda av att använda FIA:s 

certifierade släckningssystem. Detta kan nu 

i nationell tävlan frångås och ersättas med 

en godkänd handsläckare, avslutar Pär 

Karlsson. 

Utöver det finns en del mindre justeringar 

och mer information finner ni här:  

òhttp://www.sbf.se/2013/12/11 /tekniska - regler -
2014 - tr/ ”

 

 

 

 

 

 

http://www.sbf.se/2013/12/11/tekniska-regler-2014-tr/


 
 

HUR VÄRDERAR DU BILSPORT? 

 

Hur många miljoner står det runt om i 

landets garage? Att det läggs ner 

mycket tid, resurser och pengar i 

bilsporten är det ingen tvekan om. 

Viljan att bli bäst eller känslan av att 

bara ha roligt. Intresselågan brinner sig 

stark hos alla. Och med olika budgetar 

tar utövarna sig an nästa tävling. Men 

hur värderar man sin idrott och hur 

värdera bilsportarna sina bilar?  

Svenska Bilsportförbundets 

försäkringsförmedlare Provins 

Insurance har tillsammans med 

förbundet under några år tittat närmare 

på frågan och även utvecklat ett par 

produkter för att underlätta förbundets 

medlemmar att hitta rätt i 

försäkringsdjungeln. 

- Det viktigaste tror jag är att vi lyckas 

göra utövarna medvetna om riskerna 

och vad som finns att tillgå när det 

gäller försäkringar. Det är en sak om 

man väljer att inte försäkra sin bil, då 

har man gjort ett val. Det är betydligt 

tråkigare när man efter en brand 

upptäcker att man inte hade rätt 

försäkring, säger Jens Jonsson, 

försäkringsförmedlare på Provins 

Insurance. 

Provins Insurance har med olika 

försäkringsbolag skapat ett antal mer 

specifika försäkringar och placerat 

dessa i sitt dotterbolag Svenska 

Sportförsäkringar. För bilsportrörelsen 

finns ett antal mer skräddarsydda 

försäkringar.  

 

En är Transport- och 

garageförsäkringen. 

– Många bilar som används vid tävling 

är inte registrerade och har då inte 

heller ett krav på trafikförsäkring. Det 

gör att de i många fall blir helt 

oförsäkrade då det står i garaget eller 

transporteras till en tävling. Om 

exempelvis olyckan är framme när 

någon transporterar sin tävlingsbil på 

släp så är inte den bilen på släpet, alltså 

lasten, försäkrad bara för att släpvagnen 

är det. Och med tanke på vad en del 

bilar kostar tycker jag det är viktigt att 

upplysa om att det går att försäkra 

under transport och när de står i 

garaget, menar Jonsson. 

 

 



 
 

Även för rallybilar som framförs i trafik 

finns nu en mer anpassad försäkring. 

- På rallybilar har vi haft problem 

tidigare med att det inte funnits någon 

försäkringsgivare som velat ta sig an 

detta. Men nu har vi det. Och med 

rallybilar är det viktigt att få till rätt 

värde. En Volvo från 1992 med många 

mil kanske är värd 10 000 på Blocket, 

men en rallyutrustad bil av samma 

märke och år är naturligtvis värd 

mycket mer. Därför ar det viktigt att få 

till rätt värdering på försäkringen, säger 

Jens Jonsson.  

Licensförsäkringen har uppdaterats 

inför 2014. Förbundet och Provins 

Insurance har tillsammans förhandlat 

fram en förändring i licensförsäkringen 

hos Folksam som i korthet innebär att 

den tävlande som varit inblandad i en 

olycka och som får sin 

tävlingsutrustning skadad eller 

sönderklippt samt sina glasögon 

förstörda har ett bättre skydd. 

- Detta är något som är efterfrågat vid 

olycksfall och därför görs denna 

uppdatering i ordinarie licensförsäkring 

nu när Folksam lägger ner sin 

tilläggsförsäkring, säger Jens Jonsson 

och fortsätter; 

- Vi har även funnit en ny part som 

erbjuder en extra olycksfallsförsäkring 

som inte undantar motorsport. Det är 

alltså en kompletteringsförsäkring som 

licenserade medlemmar kan teckna mot 

just olycksfall, avslutar Jens Jonsson. 

 

 

Mer information om vilka försäkringar 

som kan användas av bilsportutövare 

finns att läsa om på 

www.svenskasportförsäkringar.se där 

du även kan ställa offertförfrågan på de 

olika försäkringarna. 

Artikeln publicerad 13 december, 2013 av 

Sören Emmervall 

 

 

Svenska Rally Cupen 2014 
 

31 maj South Swedish rally Tingsryd 

5 juli Gästabudstrofen Nyköping 

26 juli Kullingtrofen Herrljunga 

30 augusti Västrallyt Trollhättan 

20 september Rejmerallyt Askersund 

25 oktober Marknadsnatta Skänninge 

 

 

 

 

http://www.sbf.se/2013/12/13/hur-varderar-du-din-bilsport/%20www.svenskasportförsäkringar.se
http://www.sbf.se/2013/12/13/hur-varderar-du-din-bilsport/%20www.svenskasportförsäkringar.se


 
 

ORANGE SKYLTNING PÅ TÄVLINGSBILAR 
Svenska registreringsskyltar får ett nytt utseende från och med 2014 det har 

Transportstyrelsen beslutat om. Men äldre skyltar är fortfarande giltiga och behöver inte 

bytas ut. Materialet kommer precis som tidigare att vara aluminium. Även tävlingsfordon får 

nya skyltar. 

Enligt Transportstyrelsen kommer de nya skyltarna att träda i kraft i början av nästa år. Under 

arbetet med att ta fram de nya skyltarna har Svenska Bilsportförbundet varit med och agerat 

remissinstans i just frågan om tävlingsskyltarnas utseende och funktion. 

- Det stämmer, vi har en bra dialog med Transportstyrelsen i många olika frågor där vi ofta 

arbetar tillsammans. I den här frågan blev vi kontaktade av Transportstyrelsen tidigt i deras 

arbete med att gå över till nya skyltar och har under arbetets gång stöttat upp med vår 

kompetens för vad som kan fungera och inte fungera när det gäller tävlingsbilarna, säger Pär 

Karlsson, ansvarig för teknik, regler och säkerhet på Svenska Bilsportförbundet. 

Den nya skylten är orange och ska finnas på rallybilar och tävlingsmotorcyklar som endast 

får köras på vanliga vägar i begränsad omfattning. Denna skylt kommer att börja tillverkas då 

lagstiftningen har förändrats, troligen under första halvåret 2014. 

 

OFFERDALINGEN KROKOM 11 JANUARI 

En av årets första tävlingar i år var Offerdalingen och det kom 35 stycken plus tre debutanter och 

dom hade 4 sträckor. I klass 4WD var dom sex stycken och här åkte Kartläsaren Christer Carlsson 

med Niklas Hägg SMK Hälsinge och dom bröt på SS 1 efter en avåkning. 

Gick inte alls som planerat i dag, öppna sträckan kanon bra, allt stämde kanon. Men efter 3,5 km in 

på första sträckan gled vi ut lite i en snabb höger sväng o fästet bak försvann och snövallen var för 

mjuk för ta stöd emot, åkte i diket en bit innan vi fastna.  

Skadorna på bilen blev lite trasig plast och motorrummet fullt med snö. 

Några ur publiken hjälpte oss upp på vägen och de sa att vi var snabbast 2 km in av alla startande. 

Sånt får man ta med sig. Hitta de positiva i de tråkiga som hände.  

Stort tack till Niklas för en mkt trevlig dag i rallybilen och till Östberg, Nyström, Linus och Hampus 

för den lilla servicen som blev gjord. Nya tag till nästa helg i Umeå och SM sprinten. Mvh Codriver 

Christer Carlsson Niklas Hägg Motorsport 

 

http://www.sbf.se/2013/12/18/orange-skyltning-pa-tavlingsbilar/


 
 

SVENSKA RALLYCUPEN GASAR PÅ MOT 2014! 
PRESSRELEASE 
 

Succén, Svenska Rallycupen, släpper nu reglementet till kommande säsong 2014. Efter ett väl 

genomfört arrangörsmöte den 1 december, har vi nu efter att bollat frågorna några gånger, justerat 

reglerna för 2014. 

 

Vi har vart lyhörda från aktiva, arrangörer och publik/media, och att ta tillvara de positiva delar från 

2012 och 2013, för en ännu bättre Svenska Rallycupen. 

 

En kort sammanfattning av förändringarna är detta: 

Cup/förarklasser: 
4WD slås isär till två cupklasser, A 4WD samt B/C 4WD. 

Klass 4 & 5 kommer att innehålla GrF Rwd, GrN 0-1400cc samt R1B. 

Vi hoppas att AppK skall öka i startande för att stärka sitt berättigande som egen cupklass. Vi 

fortsätter med en cupklass för AppK. AppK -71 (utan noter) samt AppK 72-81 (med noter). 

Vi skapar en Inbjudningsklass för GrF Fwd (som kommer få en egen prispott, men info kommer 

inom kort). 

 

Seedning och startordning, 
Årets variant med seedning i varje förar/cupklass med minst 5 och max 10 bästa var uppskattad och 

kommer fortsätta. 

Vi fortsätter med tre startgrupper som rullar i startordning inbördes, (viss olikhet kan förekomma, tex 

i SSR där SRC är gäster). 

 

Vi behåller givetvis årets "Power Stage" vid sista tävlingen, fortsätter med startbonusen om 1 poäng, 

samt 2 extra poäng om man fullföljer. Startbonusen räknas ej bort, då det skall löna sig att tävla 

flitigt och att fullfölja tävlingen. 

 

Vi gör även en justering i att det från 2014, kommer krävas minst 8 startande för att full poäng i 

förarklassen skall utdelas, detta för att göra det mera rättvist i sammanslagna cupklasser. 

 

Det blev en mycket trevlig prisutdelning och fest nu under 2013, så vi planerar för en sådan även 

2014, preliminärt 15 November (möjligen åter i Katrineholm). 

 

Det kompletta cupreglementet återfinns på cupens officiella webbsida: www.svenskarallycupen.se 

där vi fortsätter ett mycket bra samarbete med emotorsport.se (Ericsson Motorsport), som fortsätter 

sin höga nivå och seriösa rapportering från svensk rallysport. 

 

Alla arrangörer är taggade inför 2014, och planen är att samtliga deltävlingar kommer att erbjuda 

"live-resultat" direkt från sträckorna, flera diskuterar om "Rallyradio". Det finns ytterligare några 

spännande idéer, men där får vi vara hemliga ännu ett tag. 

Väl mött till Svenska Rallycupen 2014. 

 

 

 

 

 

 



 
 

GIVANDE TESTDAG I NYA BILEN 
Postat 11 januari, 2014  av Bierally  Niklas Solenö och Olle Erixon 

 

En riktigt givande & lärorik testdag i 

värmlandsskogarna är nu till ända, nästan 10 

ss-mil är avverkade på två olika sträckor med 

körning i båda riktningarna vilket gett fyra 

olika teststräckor. All körning har fungerat 

felfritt sånär som på en liten dikeskörning på 

eftermiddagen. 

Stefan Sollenfelt har också provat bilen några 

vändor med goda lovord för bilen som resultat. 

Debuten för Olle i högerstolen har gått felfritt 

& notläsningen har gått utan problem vilket 

lovar gott för fortsättningen!  

 

Bäste sponsor!  

 

I detta nu sitter vi i servicebussen påväg hem 

från Anttilaberget i djupaste 

värmlandsskogarna där vi gjort säsongens 

första fullfartstest med snö & is som underlag. 

 

Resan började lunchtid fredag från Bie med 

stopp i Vingåker för upphämtning av nya 

kartläsaren Olle Erixon samt stopp i Stora 

Mellösa där vi hämtade upp rallyesset Stefan 

Sollenfelt med sonen Dennis som hjälpt till 

med utvecklingen av nya bilen.  

Med full buss styrde vi kosan västerut & vi 

nådde slutdestination framåt kvällskvisten 

lagom till gemensam middag tillsammans med 

de andra teamen på plats. 

 

Termometern visade 10 grader kallt vilket för 

denna vinter nog får kallas för bitande kyla. 

Efter intagen frukost lastades bilen av & 

startades upp för transport mot första 

teststräckan en bit in i skogen. 

Totalt sett var vi 11 bilar med allt från 

historiska rally-escorter till 

juniorvärldsmästare i form utav Pontus 

Tidemand som var på plats för test inför 

svenska vm-rallyt.  

 

Första testrundan avklarades i lugnt men ack 

så ovant tempo men med leenden från öra till 

öra på både förare & kartläsare. 

Allteftersom dagen gick fungerade både 

körning & notläsning allt bättre. 

Första sträckan kördes åt båda håll med 

vändzon på mitten.  

 

Efter intagen lunch i form av hemmagjord 

pyttipanna satte vi kurs mot dagens andra 

teststräcka som till skillnad mot den första 

sträckan med jämnt underlag & bitvis väldigt 

snabbt hade en helt annorlunda karaktär med 

mycket ojämnheter & snäva kurvor. 

Vi blev inför första vändan tillsagda att 

absolut inte gena i svängarna då snökokor lika 

stora som trädgårdsmöbler väntade på att 

slakta kofångare & blinkers. 

Även här öppnade vi lite lugnare för att åka 

igenom sträckan & nog var det ojämnt & 

stora kokor på sina ställen. 

Körning & läsning fungerade fint fram till 

tredje vändan då vi i en nedförsbacke inför en 

halvsnäv vänstersväng flög ur spåren och 

planterade vår orange golf mjukt men bestämt 

i en snövall. 

Några minuters grävande senare var vi på 

vägen igen. 

Väl tillbaka bytte Niklas plats med Stefan 

Sollenfelt som fick hoppa i förarstolen för att 

känna av dämpare, bromsar & helheltsintryck 

av det nya insprutningssystemet (bilens 

databox som styr datatekniken för motor & 

växellåda) som bytts till denna säsong. 

"Bilen går riktigt bra" var det första Stefan sa 

efter första rundan vilket ledde till flera 

rundor. 

 

När mörkret fallit på vände vi tillbaka till vårt 

boende med servicebussen i följe för att 

utvärdera testerna.  

 

Vi kan med facit i hand konstatera att bilens 

egenskaper är ruskigt bra & att bygget faktiskt 

blivit riktigt lyckat.  

 

Första testerna för Olle kan också summeras 

som väl godkända & med lovord från såväl 

Niklas som Stefan med flera så väntar en 

riktigt spännande säsong 2014! 

 

http://www.bierally.se/?p=220
http://www.bierally.se/?p=220
http://www.bierally.se/?author=1


 
 

Till kvällningen vankades middag samt 

föreläsning & gamla historier av rallyikonen 

Sören Nilsson som åkt både VM, SM med goda 

resultat. En ruskigt trevlig afton med god mat, 

god dryck & tonvis med skratt. 

 

Summerar vi helgen så har den varit 

fruktansvärt nyttig för både besättning & 

fordon för att se att allting "lirar" som det ska. 

Det känns tryggt att bilen hittills inte burit på 

några större barnsjukdomar som det annars 

brukar kunna vara vid ett nybygge. 

 

 

På återseende! 

 

Med vänliga hälsningar 

Niklas Solenö & Olle Erixon

SM SPRINT UMEÅ 18 JANUARI 

Christer Svensk Mästare, Grattis! 

Det var SM-sprint i rally på SM-veckan och dom körde en sträcka i 2 kvalomgångar och sedan final. 

Det kom 43 stycken i 4 klasser och i Otrimmat 4WD var dom 3 stycken och här åkte Kartläsaren 

Christer Carlsson med Niklas Hägg Hudiksvall och dom vann SM 

Grattis! Dom vann med 6,9 sekund. 

  

”-Det blev SM Guld i dag!!! Så himla jäkla skönt. Min första SM medalj. Gick bra i dom 2 kvalåken , 

finalen startar man om från noll igen, ledde klassen med 6,4 efter 2 åk. Vi sa innan start i finalen att 

vi måste prova hårt nu o de kommer gå vägen. Vi åkte 8 sek fortare i finalen än i sista kval åket och 

sträckan var ca 5 km. Vann klassen med ca 12 SEK i vår klass. 

Vi blev delad 5a totalt i tävlingen av 44 startande.  

Stort tack till Niklas för en oförglömlig dag.  

Stort tack till Östberg o Nyström för en perfekt service hjälp. 

 

Nu är det lätt o åka hemåt. Tack för ordet ” 

Christer Carlsson 

 
 



 
 

NIKLAS HÄGG OCH CHRISTER CARLSSON INFÖR SM-SPRINTEN I UMEÅ 
Med bara en dag kvar till SM-sprinten samlas nu teamen i Umeå för att 

ladda inför lördagens spännande tävling. Ett av rally-ekipagen  

framförs av Niklas Hägg och Christer Carlsson som berättar om 

uppladdningen. 

 

Klockan 10.30 lördag förmiddag kör SVT Play igång med webbsändningarna direkt från 

kvalomgångarna av Rallysprint-SM. 45 bilar är anmälda i rallyklasserna och bland de fyra ekipagen i 

Otrimmat 4wd finns Niklas Hägg från SMK Hälsinge med Christer Carlsson från Katrineholms MK 

som codriver. Motorsport4sale passade på att ställa lite frågor till duon när de var på väg upp till 

Umeå. 

 

 

Namn: Niklas Hägg 

Ålder: 36 år 

Klubb: Smk Hälsinge 

Ort: Vattlång, 2 mil norr om Hudiksvall 

Började tävla: 1996 med rally, körde folkrace innan det 

Främsta meriter: Trea total i Supercupen 2007 samt Svensk mästare i backe 2008-2009 

  

Vilka var höjdpunkter under 2013? 
- Andraplatsen i Otrimmat 4wd i Östersunds-SM, fick stryk med bara 0,8 sekunder samt 

totalsegrarna i Light on sprinten och Gestrikekannan. 

Vad har du för rallybilar i garaget just nu? 
- En Toyota Celica 205 och så då Mitsubishi Evo 9. 

Vad är planerna för 2014? 
- Eventuellt SM-serien, och så hoppas jag på att ta guld i SM-sprinten i morgon. 

Hur är upplägget och strategin för SM-sprinten på lördag? 
- Gå ut hårt direkt 

Vilka blir de värsta konkurrenterna på lördag? 
- Totalt är det Petter Solberg och ”Rådis” medans i vår klass är det Algot Öberg. 

 

 



 
 

Namn: Christer Carlsson 

Ålder: 40 år 

Klubb: Katrineholms MK 

Ort: Forssjö, Katrineholm 

Började tävla: Första tävling var 1988 

Främsta meriter: Ett antal totalsegrar genom åren 

Vilka var höjdpunkterna under 2013? 
- Det var sträckrekordet på Kabelvägen med Jerker Axelsson i WRC-Subarun. 

Vad är planerna för 2014? 
- 2014 är lite osäkert under vår och sommaren. Kan inte åka SM i Köping på grund av 

skolavslutning. 

Vad är det som skiljer sig från att vara co-driver i en sprint mot ett vanligt rally, vilka detaljer 

måste man vara extra fokuserad på? 
- Måste vara mer på i läsningen och peppa där det behövs och ta ner där behövs. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

KMK:ARE BLEV SVENSK MÄSTARE  

Bilsport  

I 25 år fick han vänta på sin första SM-medalj. När den kom blev det ett guld. 

40-årige Christer Carlsson har tävlat sedan 1988. Han har med åren gjort sig känd som en skicklig 

kartläsare och har bland annat fått motta Thomas Carlssons minne för sina insatser. 

Han anlitas av många chaufförer. I de två senaste tävlingarna har han suttit bredvid Niklas Hägg, 

SMK Hälsinge. Premiären blev inte så framgångsrik, förra helgen körde de av i Offerdalingen redan 

på första sträckan. Bilen fixades till efter en vecka i garaget och i lördags handlade det om tv-sända 

SM-sprinten i Umeå. 

Då gick det betydligt bättre. Hägg/Carlsson hade snabbaste kvaltid. Efter två kval nollades alla 

resultat och det var snabbast som gällde i jakten på medaljerna. 

— Sträckan var ungefär en halvmil där sista kilometern kördes på travbanan i Umeå, berättar 

Christer Carlsson. 

Det finns mer snö i Katrineholm än det gör i Umeå så för att få till en bana som skulle hålla för hela 

startfältet hade flera partier spolats. 

— Det innebär några riktigt hala och luriga böjar på sina håll. Men Niklas körde riktigt, riktigt 

duktigt den här helgen, säger Christer Carlsson som värderar SM-guldet mycket högt. 

Hägg/Carlsson vann den otrimmade fyrhjulsdrivna klassen med nästan sex sekunder till 

hemmaföraren Mattias Rönnqvist, Vännäs och 15 före trean Kenneth Andersson, Piteå. 

— Med sluttiden 4.58,7 blev vi femma totalt, säger Christer Carlsson som trots framgången inte 

bestämt om det blir en fortsättning tillsammans med Hägg i hans Mitsubushi Lancer Evo IX. 

 

 

 

 

 

 

¶ 25 februari, 2014 
Teknik   

Förbjuden utrustning 

FIA publicerar vid behov bulletiner gällande säkerhetsutrustning som fått 

sitt FIA-godkännande indraget av säkerhetsskäl. 

Dessa har vi nu samlat i en lista som uppdateras vartefter FIA släpper nya 

bulletiner i detta ämne. 
http://web.sbf.se/regler/up/99/FIA_SBF_FORBJUDEN_UTRUSTNING_Feb -14.pdf  

 

¶ 25 februari, 2014 
Rally   

Rally �± GrF Rwd 

Rallyutskottet får på förekommen anledning påpeka information om burar i GrF Rwd. 

Redan 16 okt 2013 publicerades ett Officiellt meddelande ang. KBT ”VOC”-bur i GrF Rwd. 
http://www.sbf.se/2013/10/16/info -angaende -gr - f/  

Det förtydligande som där publicerades (enligt länk ovan), är implementerat i nya versionen 

av GrF Rwd, ver F eb. 2014  
 

http://www.sbf.se/etikett/teknik/
http://www.sbf.se/2014/02/25/forbjuden-utrustning/
http://web.sbf.se/regler/up/99/FIA_SBF_FORBJUDEN_UTRUSTNING_Feb-14.pdf
http://www.sbf.se/etikett/rally/
http://www.sbf.se/2014/02/25/rally-grf-rwd/
http://www.sbf.se/2013/10/16/info-angaende-gr-f/
http://web.sbf.se/regler/up/2/RY_Originalrally_GrF_RWD-2014.pdf


 
 

MIDVINTERSPRINTEN HÄLLEFORS 1 FEBRUARI 

Det var en sprinttävling och det kördes en 

sträcka två gånger, och det kom 91 startande. 

Det var 2 KMK:are som åkte med blandat 

resultat. I Klass 3 A-B-C-förare Gr F, 

RWD/Gr N-1300 cup var dom 22 stycken. 

Här kom Emil Carlsson med Tobias 

Abrahamsson på en 3:e plats dom var 6,7 

sekunder efter. GRATTIS till första 

uppklassningspoängen. Bland C-förarna var 

dom 10 stycken och där vann dom med 14,5 

sekunder. I B-förare 2WD var dom 17 stycken 

och här bröt Niklas Solenö med Olle Erixon 

på SS 1 med drivaxelknut trasig. 
 

”-Hällefors mk bjöd idag 1/2 på 

midvintersprinten & Bierally var på plats. 

Äntligen skulle vi få åka tävling med nya bilen, 

äntligen skulle Niklas få visa vad han går för, 

äntligen skulle det bli debut för Olle i 

högerstolen.. MEN! 

 

05.30 lämnade servicebussen med tillhörande 

släp innehållande Golf Bie för att fara mot 

Hällefors. 

Väl på plats lastade vi av, anmälde oss & fick 

bilen besiktad.  

Fåtalet minusgrader & en grådisig himmel 

vilade över sångens motorstadion där 

En 7km sträcka skulle köras 2 gånger. 

Efter promenad & granskning av sträckan 

började det närma sig start. 

 

Jag vet inte vem av mig & Niklas som var mest 

nervös när vi hoppade i bilen.  

Men redan direkt från serviceplatsen blev det 

knas när vi påväg ut till sträckan inte fick vårt 

tidskort där sträcktiderna skrivs. 

Väl framme vid starten får vi vårt tidskort som 

av någon underlig anledning hamnat hos bilen 

som skulle startade efter oss. 

 

Väl framme vid startlinjen med hjulen i spåren 

bestämde vi oss att "åka med insidan" för att 

inte riskera något, vi var ju trots allt på plats 

för att få körtid, träning & mer tid 

tillsammans.  

 

Efter en kanonstart flög vi iväg på den isiga 

vägen men efter 2,5 kilometer in på sträckan 

vid första riktigt skarpa svängen hörs ett 

mycket konstigt ljud från drivlinan på bilen. 

"Nånting är trasigt" utbrast Niklas och nog 

hade han rätt minsann, bilen drev knappt 

framåt och besvikelsen var ett faktum.. 

 

Vid ett snabbt stopp på sträckan inser vi att 

yttre drivknuten på vänster sida fullständigt 

kastat in handduken! 

 

Ett otroligt segt & orättvist avslut när farten 

fanns i både Niklas samt bilen som flera i 

publiken nämnde i efterhand. 

 

imorgon (söndag) väntar tvätt av bilen samt 

demontering av framvagn & växellåda för att 

se över eventuella skador.   

SKAM DEN SOM GER SIG! 

 

Nu tar vi nya tag & suget efter att åka tävling 

finns fortfarande. Bierally ska ta revansch!” 

 

På återseende! 

Med vänliga hälsningar 

Olle Erixon, kartläsare  
 



 
 

Även efter tredje sträckan var det service, slut på dubb i framdäcken vilket gjorde att vi inför sista 

sträckan skickade på bättre däck. 

 

Sträcka 4 mätte 1,6 mil med väldigt mycket "sväng i sväng".  

Några gånger var det värre än berg&dalbana och någon gång funderade jag på om vi inte skulle 

möta oss själva snart? 

Väl i mål pustade vi ut, nöjda med både hel bil & besättning. Känslan av seger infann sig faktiskt i 

bilen. En lättnads suck och enorm glädje att bilen höll ihop, att vi inte gjort några större missar och 

att vi lärt oss enormt mycket på denna tävling.  

 

Med tanke på inställningen inför tävlingen & med målsättningen att vi tillsammans ska försöka 

samla kilometrar i såväl bil som förare & kartläsare är vi ruskigt nöjda.  

Resultatlistan är ingenting vi tittar på än, då vi till att börja med åker för att lära & utveckla.  

 

Bilder väntas förhoppningsvis i veckan, och om 2 veckor siktar vi på att stå på startlinjen när LBC-

ruschen går av stapeln i Lima utanför Sälen. 

 

Tills dess, tusen tack för supporten & på återseende! 

 

Med vänliga hälsningar 

Olle Erixon, kartläsare 

 

 

Citat ur Katrineholms ɀ Kuriren 8 februari 
Kuriren för 25 år sedan 

 

Prisutdelning i DU-serien till de bästa rallyförarna i Sörmland och KMK:arna som fick pris var. 

Göran Åkerlund, Håkan Hulth, Rolf Gunnarsson, Pelle Haglund och Mattias Gustavsson. 
 

GNARPTROFEN GNARP 15 FEBRUARI 

TOTALSEGER FÖR CHRISTER 
 

Det var en tävling i Hälsingeserien och det kom 78 startande och dom hade två sträckor som kördes 

två gånger. I 4wd var dom 3 stycken och här åkte Kartläsaren Christer Carlsson med Niklas Hägg 

SMK Hälsinge och dom vann med 1,05,3 minut och det blev totalseger också med 36,5 sekunder 

GRATTIS. I C-förare Gr F RWD, VOC och Gr N 0-1400 cc var dom 5 stycken och här bröt Emil 

Carlsson med Tobias Abrahamsson på SS 4 efter en avåkning. 
 

STJÄRNSVÄNGEN BERGSÅKER 22 FEBRUARI 

 

Det var första deltävlingen i VOC Mekonomen Rally och det kom 52 stycken och dom hade 4 

sträckor. I B-förare VOC var dom 19 stycken och här kom Per Allo med John Falk på en 5:e plats 

dom var 1,05,6 minut efter. På 15:e plats kom Joel Bergqvist med John Bergqvist och dom var 

5,28,1 minuter efter. 



 
 

Ulf Pettersson satsar på SM-serien i nystripad WRC-Focus 

 

I höstas intervjuade vi Ulf inför 

Marknadsnatta, men då ville inte den nya 

Focusen vara med när det var dags för tävling. 

Men nu har vintern gått och det är dags för nya 

tag för Katrineholmsföraren Ulf Pettersson, 

som gett sin Focus ny design. Vi passar på att 

fråga hur det är inför helgens SM-premiär i 

Östersund. 

 Hur har förberedelserna varit inför SM-

premiären? 

- Nu på torsdag morgon drar vi till Östersund 

och SM-premiär, det ska bli kul att se hur man 

står sig mot de andra. Tyvärr har vi bara haft 

ett väldigt kort test på snö och is med bilen så 

vi får jobba oss in vartefter säsongen går. Men 

allt känns bra och vi har ordning på allt som 

det känns nu. 

 

Vem åker med som co-driver? 

- Har med mig Mattias Erixon (Nässjö MK) i 

högerstolen som det ser ut hela säsongen, med 

något inhopp från Crister 

Carlsson  (Katrineholms MK) också hoppas 

jag.  

Vad är planen för säsongen? 

- Tanken är att köra hela SM-serien, samt 

utvalda tävlingar utöver det. Kör gärna hela 

Svenska Rallycupen, men det får vi se vad tid 

och plånbok räcker till.  

- Jag vill även passa på och tacka alla som 

stöttar oss i den här satsningen. Från 

mekaniker till sponsorer, stort som smått. 

Vi säger lycka till nu i Östersund och hoppas 

att Ulf och Mattias får med sig SM-poäng hem 

till Sörmland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med startnummer 52 i helgens SM-premiär i Östersund startar  

Katrineholmsföraren Ulf Petterson. Målet är full SM-serie. 

 

http://www.motorsport4sale.com/intervjuer/katrineholmsforaren-ulf-pettersson-kor-wrc-focus-i-marknadsnatta/


 
 

Snabba fakta 

Namn: Ulf Pettersson 

Ålder: 44 

Bor: Katrineholm 

Klubb: Katrineholms MK 

Sponsorer: Tegelstaden Bygg, Rörmontage, SR Betongdesign, EY Katrineholm, Dahlgrens Kranar, 

Formbetong Anläggning, Carlsson Byggare, Golv & Kakelteamet, Ericsson & Söne, Ringcentralen i 

Flen, Lita Screen, Sultans Konditori, West 2000, Skobes, Valla Plast, Katrineholms Hyrmaskiner, 

PG Entreprenad 

Började köra rally: 1996 

Avverkade bilar: Saab 99, Golf 2, Peugot 309, Renault Clio, Seat Ibiza, Ford Fiesta, Subaru 

Impreza och nu Ford Focus WRC. 

ÖSTERSUND WINTER RALLY ÖSTERSUND 28 FEB-1 MARS 

Christer segrare Grattis 

Det var första deltävlingen i SM och JSM och det kom 92 startande , 82 stycken i SM 82 och 10 i 

RM för Historiska bilar. I Otrimmat 4WD var dom 11 stycken och här åkte Kartläsaren Christer 

Carlsson med Niklas Hägg Hudiksvall och dom vann klassen med 39,9 sekunder GRATTIS, och 

dom var 7:a totalt också 2,01,4 minut efter. På 7:e plats kom Marcus Gerdsåker med Mathias 

Johnsson dom var 10,40,8 minuter efter, och fick 6 SM-poäng GRATTIS, dom blev 39:a totalt. I 

Trimmat 4WD var dom 20 stycken och här åkte Ulf Pettersson och han bröt efter SS 3 med turbo 

problem plus att han tappade ca 14 minuter på SS 1. 

 



 
 

Trollhättan. Vi satte banrekord med fyra-fem 

sekunder, då gick det undan. Jerker har en 

fantastisk bil, en Subaru Impreza 4W som 

kostade sju miljoner kronor när den var ny. 

 

 

Hur rädd är man då?  
– Jag är nästan aldrig rädd, det är klart att man 

kan haja till någon gång ibland, men rädd är 

jag sällan. De här killarna kör fantastiskt bra 

och det är mitt jobb att se till att de kan köra 

ännu fortare. 

Christer har varit med om några incidenter och 

avåkningar. En gång körde de ner i diket, kom 

upp på vägen och rullade fyra–fem varv innan 

det tog stopp på andra sidan. 

– Då blev man lite mörbultad, bland annat 

sprack min hjälm. Men vi hade ändå tur i 

oturen eftersom det fanns en massa träd runt 

omkring som vi hade turen att inte träffa. 

En intressant sak är det här med noter. Det 

finns en man i Sverige, Gunnar Barth. Han 

åker 11 000 mil om året och tillverkar noter 

till olika rallytävlingar. Han ska troligen göra 

noter till Slottssprinten i sommar. 

– Gunnar är en garanti för att det blir bra 

noter. En notad tävling av Gunnar Barth är en 

garanti för många startande och nöjda sådana 

också, säger Christer Carlsson. 

Han räknar med att själv ställa upp i 

Slottssprinten. Christer åkte i fjol och låg 

länge tvåa efter P-G Andersson tillsammans 

med Erik Johansson från Vrena. Men i år 

kanske han ska åka med Niklas Hägg och då 

kan de nog ge P-G Andersson en match. Om 

han nu dyker upp vill säga. 

Men i vilken klass det blir det vet han inte. 

– Det där med alla klasser är en djungel som 

inte ens jag kan hålla reda på. Det vore bättre 

om man kunde renodla rallysporten. Det 

kunde räcka med fyra klasser: 4- och 2-

hjulsdrift och trimmat och otrimmat. Det 

skulle bli så mycket lättare att förstå för 

publiken och media, säger Christer. 

Undertecknad  kan bara hålla med... 
 

 

 

Codriverutbildning/Notutbildning 

Söndagen den 4 Maj 2014 i Katrineholms MK´s klubblokal 

Tid: Kl 10-13 

Grundläggande teori med praktisk övning som berättigar Codriver licens i Rally. 

Pris: 500kr/ per person inklusive kursmatriel och fika 

Anmälan: ccrally@telia.com med namn och personnummer 

Anmälan senast den 30 april 2014 

Kursledare: Christer Carlsson 

 

 



 
 

 

Fölkrace 
 

Ni får skicka ett mail till Ove: ove.bjorling@telia.com om ni tycker att 

jag ska skriva om tävlingen som ni åker. 
 

Vill ni ha folkracelicens kontakta Robert Björling på tele: 0150-109 45 

eller  

mobil: 070-5397726, ej efter 21.00! 

 

Vagnboksutförare. 

Kontakta Kjell Hellman 070-3599977 

 

Stöd föreningslivet prenumerera på bingolotter, skriv Katrineholms 

MK.  

Om ni inte spelar kolla på nätet, det går lika bra att ha det som en lott. 

 

Hjälp till och sälj SVERIGE LOTTEN det ger bra pengar till klubben,  

om ni vill sªlja kontakta òKackeò p¬ mobil 070-620 55 21 eller kom på 

månadsmötena. 

 

Datum för Trollcupen 2014 

Lördag 3 maj, kvällstävling onsdag 25 juni &  

Lördag 30 augusti 

 

Tävlingsdatum för RS-tävlingar i Björkvik 

18 maj, 15 juni, 17 augusti & 21 september 

 
 



 
 

TROLLÅSEN VINGÅKER 16 NOVEMBER 

Det var en KM-tävling i RS med förare från SMK Vingåker och KMK, dem var 16 stycken och de 

körde en sträcka tre gånger, det var dem två bästa tiderna som räknades. 

ETT STORT TACK TILL ALLA SOM STÄLLDE UPP OCH JOBBADE PÅ TÄVLINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat för folkrace KM 

Namn   Klubb      Bil    Varv 1    Varv 2      Varv 3      Totalt 
1. Kim Christensen  SMK V  Saab 99    2.16         1.55           1.50          3.45 

2. Jerry Rask   SMK V   Saab 99    1.56         1.55           1.54          3.51 

3. Andreas Rosen  SMK V  VW Golf    1.58         2.00           1.56          3.54 

4. Lars Rosen   SMK V  VW Golf    2.05         2.02           2.00          4.02 

5. Patric Björling  KMK   Opel Kadett    2.12         2.09           1.59          4.08 Junior 

6. Isabell Söderlund   SMK V   Peugeot 205    2.15         2.08           2.06          4.14 

7. Olof Larsson  SMK V   Volvo      2.07        2.17           2.07          4.14 Junior 

8. Tobias Rask   SMK V  Peugeot 205     2.13        5.00           2.02          4.15 

9. Göran Söderlund   SMK V  Volvo     2.22        2.14           2.08          4.22 

10. Niklas Hallin   SMK V  Peugeot 205     2.17        2.12           2.16          4.28 

11. Nils Larsson  SMK V  Volvo      2.14         2.14          2.40           4.28 

12. Standly Eriksson  KMK   Volvo 740        2.21         2.18          2.12           4.30 

13. Samuel Irving  KMK   Opel Astra      2.28        2.23          2.17            4.40 Junior 

14. Johan Pettersson   SMK V  Ford Escort       2.49        2.24          2.17            4.41 Junior 

15. Dave Irving   KMK   Opel Astra      2.40        2.36          2.22            4.58 

16. Fredrik Eriksson  SMK V  Volvo A      2.05        5.00             -               7.05 

 



 
 

VÄSTERÅS 8 MARS 

Det var den första deltävlingen i Mälarcupen och det kom 150 stycken startande i fyra klasser. 84 

seniorer, 33 dam/veteraner, 25 juniorer och åtta debutanter. 

I senior klassen åkte Jens Björling och han kom på 72:a plats, han kom i sina heat femma, Svart 

Flagg och femma och fick 4 poäng och det krävdes 16 poäng för C-final. 
 

MÄLARCUPEN 2014 
1. 8 Mars Västerås MS 

2. 5 April Strängnäs AMS 

3. 3 Maj Katrineholms MK/SMK Vingåker 

4. 23 Augusti Eskilstuna MK 

5. 4 Oktober SMK Sala FINAL 
 

Grönt ljus för mer motorsport  

Vingåker SMK Vingåker kommer att kunna utöka antalet träningstimmar på motorområdet 

Trollåsen. 
 

I augusti 2013 beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommun att SMK Vingåker bland 

annat skulle kunna utöka antalet träningstimmar per vecka till  16 timmar på enduro-, bil-, och 

crossbanan. 

Något som ett par närboende i området inte gillade. 

"Det naturliga skyddet av skogen runt motorbanan är borttaget – varför då utöka tränings- och 

tävlingstiderna från 11,5 timmar till  16 timmar i veckan. Det är illa nog som de är", menar de. 

Ärendet överklagades till  länsstyrelsen, men de har nu avslagit det och gått på 

samhällsbyggnadsnämndens linje. 

I sitt beslut menar länsstyrelsen att en utvidgning av verksamheten inte medför någon betydande 

ökning av bullernivåerna. 

"Skäl att begränsa verksamheten i enlighet med yttranden föreligger därmed inte. Överklagandena 

avslås", skriver länsstyrelsen i sitt beslut. 

 

 



 
 

Karting 
 

 

 

 

Ni får gärna skicka ett mail till Ove ove.bjorling@telia.com när ni åker 

om ni vill att jag ska skriva om er. 

 

Stöd föreningslivet premurera på bingolotter skriv Katrineholms MK, om ni inte 

spelar kolla på nätet det går lika bra ha det som en lott. 

 

Hjälp till och sälj SVERIGE LOTTEN bra pengar till klubben om ni 

vill sälja kontakta òKackeò mobil 070-620 55 21 eller kom på 

månadsmöterna. 

 

TILLFÖRORDNAD SGA I DISTRIKTET SÖ/VÄ 

Claes-Håkan Hess, Hästskovägen 3, 641 92 Katrineholm 

Telefon/Fax 0150-78004 Mobil 070 ï 620 55 21 

Mail c.hess@telia.com 
 

MKR-kalender 2014 
 

                      3-4 maj Enköping 

17-18 maj Rasbo 

31 maj-1 juni Linköping 

14-15 juni Södertälje 

28-29 juni Hedemora 

9-10 augusti Borlänge 

23-24 augusti Gävle 

13-14 september Järfälla 

Reserv 1 Västerås 

Reserv 2 Katrineholm 

Reserv 3 MK Gutarna Gotland 

2 augusti SM Umeå 
 

mailto:c.hess@telia.com


 
 

¶ 25 februari, 2014 

Regeljustering Karting 

KA-T 2.1.2  Bakaxel 
Kartingutskottet beslutar att tillsvidare skjuta fram kravet på att 40 mm axel ska en 

godstjocklek på minimum 2,9 mm i klasserna Cadetti, Formel Micro, Formel Mini och Junior 

60. 

KA-T 1.2.3  KZ 2 (125 cc med växellåda) 
Förtydligande gällande ljuddämpare. Vi följer homologerade ljuddämpare enligt CIK-FIA för 

åren 2014-2022 (KZ – KZ2). 

2014-2022 Exhaust Silencers (KZ – KZ2) 

http://www.cikfia.com/fileadmin/content/REGULATIONS/Homologations/Homologated%2

0Equipment/Homol_silencieux-echappement_2014.pdf 

GRANDE FINALE KRISTIANSTAD 19-20 OKTOBER 

Det kom 95 stycken i 6 olika klasser, och i Junior 60 var dom 25 stycken och här kom Tim 

Albertsson på en 15.e plats. 

 

Resultat Karting DM 2013. Micro 17 stycken tog poäng. 
 

1.  Lucas Stenberg  Södertälje  KRC 50 

11.  Linus Sternmark  KMK   33 

13.  Noah Eriksson  KMK   23 

 

Mini 13 stycken tog poäng. 
1.  Max Runesson  Södertälje  KRC 48 

7.   Emil Sternmark  KMK   39 

Yamaha 8 stycken tog poäng. 
1.  Andreas Lundin  SMK Västerås  Karting 48 

7.   Fredrik Landen   KMK   20 

8.   Daniel Gustavsson   KMK   19 

 

DM 2014 Tävlingar. 

3-4 maj Enköping 

14-15 juni Södertälje 

13-14 september Järfälla 

http://www.sbf.se/2014/02/25/regeljustering-karting/
http://www.cikfia.com/fileadmin/content/REGULATIONS/Homologations/Homologated%20Equipment/Homol_silencieux-echappement_2014.pdf
http://www.cikfia.com/fileadmin/content/REGULATIONS/Homologations/Homologated%20Equipment/Homol_silencieux-echappement_2014.pdf


 
 

O vrigt 
NI SOM FLYTTAR 
Kom ihåg att lämna er nya adress till klubben 

när ni flyttar adressen är Katrineholms 

Motorklubb, Eriksbergsvägen 4, 641 32 

Katrineholm Tele 0730 - 818384. 

Eller E-post: info@kmk.nu 

MÅNADSMÖTEN 
Månadsmöten hålls andra måndagen i 

månaden utom i juli klockan 19.00 på 

Eriksbergsvägen 4 Katrineholm. 

ARBETSGRUPP KARTING 
Gokart sektionen månadsmöten hålls första 

söndagen i månaden utom i juli klockan 

18.00 vid Gokartbanan i Valla. 

DAM/TJEJ SEKTIONEN 
Första onsdagen i månaden har vi i 

klubblokalen till förfogande på 

Eriksbergsvägen 4 Katrineholm. Idéer på 

vad vi ska göra. Kontaktperson är 

Jonna Olsson mobil 072-7258889. 

INTERNET 
Nu har tekniken hunnit ifatt oss. Kika in på 

Internet och titta på KMK:s hemsida under 

adress http://www.kmk.nu . 

Även en ”Facebook -sida” 

www.facebook.com/katrineholms.motorklubb 

LÖSENORD TILL MEDLEMSFORUM PÅ 
HEMSIDAN ÄR: XXXX  

MOTORHISTORIKERNA 
De har sitt månadsmöten första tisdagen i 

varje månad 

klockan 19.00 på Eriksbergsvägen 4 i 

Katrineholm. 

 

Vill ni vara med på SMS-listan för 
aktuella utskick? 
Skicka ert Mobilnummer till info@kmk.nu  

Eller till 0709-032288986 (Obs, går bara att 

SMS:a till) 

 

Se hit alla klubbmedlemmar! 
Nu har vi tagit fram nya klubbjackor och T-shirts av bra sort/kvalite`. 

Jackan är i svart, en ”softshelljacka”, typisk höst/vårjacka, ofodrad med bra motstånd mot väta/vind. 

Jackan finns hemtagen i Large, XL och XXL och kostar 370 Kr. 

Vill man ha eget namn tryckt under loggan på bröstet, så kostar det 30 kr hos F – N Textil (gamla 

OKQ8 – macken) 

Mindre storlekar tas hem på beställning. 

T-shirten är i 180 grams bomull och finns i rött och svart med vit logga/text. 

De finns hemtagna i storlekar från 120 centilong upp till XXXL. 

Priset är endast 30 kr styck! 

Så passa på vid nästa månadsmöte! 

Det går även att få loggan/text tryckt på andra kläder/väskor mm. 

Kontakta F – N Textil (gamla OKQ8 macken). 

 

Ps! Som synes s¬ testar vi ett nytt format p¬ òSurretò, och vi vill givetvis veta hur det tas emot 

av ER medlemmar/läsare. Hör av er till oss, info@kmk.nu eller tyck till på ett klubbmöte. Ds! 

 

NÄSTA NUMMER KOMMER I JULI 

http://www.kmk.nu/
http://www.facebook.com/katrineholms.motorklubb
mailto:info@kmk.nu
mailto:info@kmk.nu

